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 สถาบันภาษา  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษาจะแสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันภาษาตาม

แผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสถาบันภาษาดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2563 - 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหสถาบันภาษารายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 147 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันภาษากับ

เปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบติัที่

มี ศักยภาพรองรับการ

พัฒนาประเทศ 

1 1 100 - - 1 1 100.00 - - 

4 . ม ห า วิท ย าลั ย แห ง

ความสุข มี เส ถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

3 1 33.33 2 66.67 3 1 33.33 2 66.67 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

หลักธรรมภิบาล  

ส วน ที่  2  ก า ร ใช จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

หนวยงาน 

1 1 100 - - 2 2 100.00 - - 

สวนที่ 3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสถาบันภาษา 

1 1 100 - - 1 - - 1 100.00 

รวม 6 4 66.67 2 33.33 7 4 57.14 3 42.86 

  จากตารางที่ 147 พบวา สถาบันภาษา มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 3 ตัวช้ีวัด (รอยละ 42.86)  และมีผล

การประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 57.14) ซึ่งเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง

มีทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 2 

ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 66.67) ซึ่งพบวา

รอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมายมีคาเพิ่มข้ึนจากรอยละ 33.33 เปน รอย

ละ 42.86 

ตารางท่ี 148 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันภาษา จำแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ   

1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ รอยละ 18 9.44  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.2 รายไดจากการบรหิารทรพัยสนิ  ลานบาท 2 1.32  

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร  คะแนน 3.5 4.33  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.11  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 69.91  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 47.61  

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสถาบันภาษา 

รอยละ 80 100  

 
หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 148 พบวา สถาบันภาษา มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ

ตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม ทั้งหมด 7 ตัวช้ีวัด โดยสรุปตาม

ประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 

100.00)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 66.67) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33)  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือ

สูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 
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 สรุปผลการประเมินสวนที 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันภาษาดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  

1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันภาษาไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็น

ยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม จำนวน 7 ตัวช้ีวัด  

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย  

3 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 42.86 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 57.14 ของ

จำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 

จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ 1.8 บัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษผาน

เกณฑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 

1 ตัวช้ีวัด คือ 4.2 รายไดจากการบริหารทรัพยสิน 

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการตามตัวช้ีวัดบางตัวในประเด็นยุทธศาสตรที่  4 มหาวิทยาลัยแหง

ความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรสถาบันภาษา

ไดบรรลุเปาหมาย  แตยังมีบางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสถาบัน มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบติัราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่สถาบันรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อ

ลดปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุก

ฝาย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของสถาบัน 

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

 

 

 
 

 

 

 

  

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 15 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.14 

อยูในระดับ ควรปรับปรุง 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 149 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 5,992,716.00 67.53 

2 งบประมาณเงินรายได 2,882,079.00 32.47 

รวมท้ังสิ้น 8,874,795.00 100.00 

 

  จากตารางที่ 149 แสดงวาสถาบันภาษาไดรับงบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณแผนดิน

รอยละ 67.53  และไดรับงบประมาณเงินรายไดรอยละ 32.47 

 

 

ตารางท่ี 150 แหลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดิน 3,099,521 3,049,184 3,427,187 - 5,992,716 

งบประมาณเงินรายได 6,150,597 7,911,774 10,178,900 13,449,672 2,882,079 

รวม 9,250,117 10,960,958 13,606,087 13,449,672 8,874,795 
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จากรูปภาพแสดงใหเห็นวา สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินมีแนวโนมเพิ่มข้ึน

และลดลงในป 2563 และงบประมาณเงินรายไดลดลงในป 2563 เน่ืองจากไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญ

เปนงบประมาณแผนดิน 

 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 151 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน - - 1,061,923.50 36.85 1,061,923.50 11.97 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร 5,992,716.00 100.00 1,820,155.50 63.15 7,812,871.50 88.03 

รวม 5,992,716.00 100.00 2,882,079.00 100.00 8,874,795.00 100.00 

จากตารางที่ 151 แสดงวาสถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณสวนใหญเปนรายจายตาม

ภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 88.03 และไดรับจัดสรรรายจายหนวยงาน รอยละ 11.97 และงบประมาณที่ไดรับ

สวนใหญเปนงบประมาณแผนดิน 
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ตารางท่ี 152 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ย ภ าพ รองรั บ กา ร

พัฒนาประเทศ 

5,992,716.00 100.00 1,820,155.50 100.00 7,812,871.50 100.00 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศูนย กลางการพัฒ นา

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณภาพชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 

- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - - - - - 

รวม 5,992,716.00  100 1,820,155.50 100.00 7,812,871.50 100.00 

จากตารางที่ 152  แสดงวา สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร

เฉพ าะด านผ ลิ ตบั ณ ฑิ ต นั กป ฏิบั ติ ที่ มี ศั ก ยภ าพ รอ งรั บ ก ารพั ฒ นาป ระ เทศ  รอ ยล ะ  100 .00
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 153 การใชจายงบประมาณตามแหลงงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 5,992,716.00 4,189,215.20 69.91 

2 งบประมาณเงินรายได 2,882,079.00 1,372,071.50 47.61 

รวม 8,874,795.00 5,561,286.70 62.66 

จากตารางที่ 153 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของสถาบันภาษาคิดเปนรอยละ 62.66 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

ใชจายงบประมาณไดรอยละ 69.91 สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 47.61   

 

ตารางท่ี 154 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตร

มาส 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

1 23.00 97,988.00 97,988.00 1.64 20.00 94,448.00 94,448.00 3.28 21.74 192,436.00 192,436.00 2.17 

2 54.00 1,296,481.00 1,394,469.00 23.27 43.56 409,600.50 504,048.50 17.49 49.60 1,706,081.50 1,898,517.50 21.39 

3 77.00 1,293,837.00 2,688,306.00 44.86 70.00 368,599.00 872,647.50 30.28 74.05 1,662,436.00 3,560,953.50 40.12 

4 100.00 1,500,909.20 4,189,215.20 69.91 87.13 499,424.00 1,372,071.50 47.61 94.58 2,000,333.20 5,561,286.70 62.66 
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จากตารางที่ 154 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของสถาบันภาษาไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยในภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอยละ 

94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 62.66  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใชจายรอยละ 100.00 เบิกได

รอยละ 69.91 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบกิไดรอยละ 47.61  

    ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสต่ำกวาเปาหมายในทุกไตรมาส 

 

(4) ผลการดำเนินโครงการ 

สถาบันภาษาไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  7  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 155 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

งบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 2 2 100.00 - - 

งบประมาณเงินรายได 5 5 100.00 - - 

รวม 7 7 100.00 - - 

จากตารางที่ 155 แสดงวาสถาบันภาษาไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวมครบถวนทุกโครงการ 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน รอยละ 67.53 งบประมาณ

เงินรายได รอยละ 32.47 

2. สถาบันภาษาไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน รอยละ 11.97 รายจายตาม

ภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 88.03 โดยไดรับงบประมาณในภาพรวมเนนตามภารกิจยุทธศาสตรเฉพาะดาน 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศเพียงดานเดียว 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 62.66 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 69.91 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 47.61 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 62.66 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม โดยทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได

ดำเนินการครบถวนทุกโครงการ 

    

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของสถาบันภาษา 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

2.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1.00 ตองปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

4.34 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.17 ควรปรับปรุง 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

10.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

5.00 ดีมาก 

รวม 
16.34 

(เต็ม 30 คะแนน) 

2.72 พอใช 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. สถาบันตองเรงรัดในดานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

เงินรายได แมจะเกิดเหตุการณสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      

ก็ตาม สถาบันอาจจะมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรมใหมใหทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึน 

การเบิกจายงบประมาณอาจจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. สถาบันควรใหความสำคัญกับยุทธศาสตรอื่นๆ บาง 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

สถาบันภาษา  

ได 16.34 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 2.72 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา  โดยใช

แบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา  โดยการ

สัมภาษณ  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน (แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบัน

ภาษาตามกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน บุคลากรผูปฏิบัติงานใน

สำนัก จำนวน 33 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีผูตอบแบบประเมินรวมทั้งสิ้นรอยละ 

70.18 โดยผูตอบสวนใหญเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก (ตารางที่ 156) 

 

ตารางท่ี 156 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (สถาบันภาษา) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 24 24 100.00 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก 33 16 48.48 

รวม 57 40 70.18 

ตารางท่ี 157  ผลการประเมินคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษาโดยรวม 

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษา 4.28 0.85 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา 4.51 0.79 ดีมาก 

รวม 4.35 0.84 ดี 

โดยรวมแลว แสดงวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/

สถาบันน้ี ประเมินคุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษาโดยรวม มีระดับคะแนนอยูในระดับมี

คุณภาพดี และการประเมินคุณลักษณะของผูอำนวยการโดยรวมมีระดับคะแนน อยูในระดับมาก (ตารางที่ 

157) 
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ตารางท่ี 158 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบรหิารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

(ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.40 0.78 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.81 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.18 0.81 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 4.05 0.90 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

4.20 0.91 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.23 0.83 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.45 0.81 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.38 0.81 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.25 0.93 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.25 0.90 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.28 0.85 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.53 0.75 ดีมาก 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.55 0.75 ดีมาก 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.48 0.85 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

 

4.48 0.82 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง

ตามกาลเทศะ 

4.53 0.82 ดีมาก 

รวมคุณลักษณะ 4.51 0.79 ดีมาก 

รวม 4.35 0.84 ดี 

ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา  

กลุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/สถาบันน้ี ประเมินวาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

โดยมีพฤติกรรมบงช้ีในระดับดีมาก ไดแก 1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง และ 3. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตองตาม

กาลเทศะ (ตารางที่ 158) 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากรเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน สรุปไดดังน้ี (ปลายเปด) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

1. ขอดีเดนของผูอำนวยการท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูมี วิสัยทัศนสรางความกาวหนาใหหนวยงาน เปนผูที่มีความสามารถ วางตัวได

เหมาะสม สามารถจัดการอารมณไดดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน บริหารงานแบบ Platform ทำใหมี

ความคลองตัว แกไขปญหาอยางทันทวงที เห็นประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสำคัญ ใชทรัพยากรคุมคา  

รักองคกร 

- สุภาพ บุคลิกภาพดี วางตัวดี มีมารยาท พูดจาไพเราะ อุทิศเวลาใหงาน มีความสัมพันธอันดี

กับบุคคลและหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกสำนัก/สถาบัน 

- อุทิศ ทุมเท มุงเปาหมายในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักศึกษา และ

บุคลากร อยางเต็มที่ 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสำนัก/สถาบันของทานมีอะไรบาง 

- สรางกลไกเพื่อพัฒนาอาจารยและนักศึกษาใหสามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศได 

- การบริหารจัดการเรื่องระบบประกันคุณภาพและสงเสริมภาษาใหทองถ่ิน 

- การสื่อสาร ประชาสัมพันธใหทั่วถึง การลดข้ันตอนการทำงานที่สนองตอนักศึกษา 

- ปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารที่ชำรุด  ระบบไฟฟา ไดแก ลิฟต และเครื่องปรับอากาศ เปน

ตน และสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ และผูใชบริการ 
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3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสำนัก/สถาบัน 

- พิจารณาการจัดสรรงานใหเหมาะกับผูปฏิบัติงาน 

- ควรเพิ่มกิจกรรมในการพัฒนาภาษาที่สามารถกระตุนและดึงดูดนักศึกษาใหสนใจพัฒนา

ทักษะทางภาษา พัฒนาจุดใหบริการ บริการการฝกภาษาดวยตนเองใหกับอาจารยและนักศึกษา หรือเพิ่ม

หองปฏิบัติการทางภาษา หองฝกฝน 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช

แบบประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ ไดระดับคะแนนสูงทั้งสองลักษณะ

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของคณะ สำนักและสถาบันอื่น รวมทั้งคะแนนเปนไปในทิศทางเดียวกันแสดงวาบุคลากร

สวนใหญในสำนักมีความเห็นพองตองกนัไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงานอยูในระดับดีทุกลักษณะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก 

ความสามารถและทักษะในการบริหารใหบุคลากรภายใน ดำเนินงานตามนโยบายและแผนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

เปนตน 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

 1. ควรปรับปรงุสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและนาใช 

 2. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝายตางๆ ใหมีความรวดเร็ว คลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ 

 3. ควรจัดทำแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลัง

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

โดยการสัมภาษณ  

  เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สถาบันภาษา และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรในสำนัก/

สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสำนัก/สถาบัน ตัวแทนผูบริหารในสำนัก/สถาบัน ตัวแทนขาราชการ/

พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนัก/สถาบัน จำนวน 5 คน กลุมผูแทนผูใชบริการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน 

ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการ ในภาพรวมอยูใน

ระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มีสิ่งที่สถาบันตอง

ปรับปรุง แกไขเรงดวน 

  ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณผูอำนวยการสถาบันภาษา

คนปจจุบัน (รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน  คีรินทร) โดยมีคำถาม จำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สำนักมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและประสบผลสำเร็จ อยางไรบาง 

ขอ 2 ในการดำเนินงานของสถาบันตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีปญหาอุปสรรค  

ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 3 มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

ผลการสัมภาษณผูอำนวยการสถาบันภาษา และบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  มีความเห็นวา ในปงบประมาณ 2563 สถาบันภาษา มีผลการดำเนินงานตามพันธกิจที่โดด

เดนและประสบผลสำเร็จดังน้ี มีการพัฒนาระบบการทำงานและการใหบริการในหนวยงานยอยของสถาบัน

ภาษา ปรับรูปแบบกิจกรรมของสถาบันภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมทั้งจัดซื้อ Software และปรับปรุงหองทดสอบ เพื่อใหบริการนักศึกษาและ

อาจารยเปนไปตามแผนที่กำหนดไว  

  มีปญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินงานของสถาบันภาษา ในปงบประมาณ 2563 ดังน้ี 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหผูรับบริการทั้ง

อาจารยและนักศึกษา ไมสามารถมามหาวิทยาลัยได ทำใหตองปรับรูปแบบกิจกรรมการสะสมคะแนนของ

นักศึกษา และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย การใชงบประมาณจึงไมบรรลุตามวัตถุประสงคราย

ไตรมาส รวมทั้งนักศึกษาไมผานเกณฑจำนวนมาก เพราะไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  
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  สถาบันภาษามีสิ่งที่จะขอใหมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือแกปญหา โดย

เรงรัดการจัดทำศูนยการเรียนรูดวยตนเองโดยเร็ว ปรับปรงุสถานที่ใหบริการของสถาบันภาษาใหอยูในสภาพที่

พรอมใชงาน  

  จากภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สถาบันภาษามีบทบาทในการปฏิบัติพันธกิจในดานตาง ๆ เชน การผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน 

เพื่อใหบริการผูสนใจทั่วไป และบริการอบรมภาษาอังกฤษในหนวยงานตาง ๆ ที่ตองการ พัฒนาบุคลากรดาน

ทักษะภาษาอังกฤษ ผลกระทบที่เกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีตอ

นักศึกษา ทางสถาบันภาษาไดปรับรูปแบบกิจกรรมที่สามารถพัฒนาภาษาทางออนไลนได เชน อบรมออนไลน

ฝกภาษาผานซอฟตแวร สัมภาษณออนไลน สำหรับอาจารยสถาบันภาษามีการอบรมการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน และมอบซอฟตแวรฝกภาษาดวยตนเอง ปญหาดานงบประมาณ มีการปรับงบประมาณไปใช

จัดซื้อซอฟตแวร เพื่อใหผูรับบริการสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง มีการปรับปรุงหองทดสอบ 

จัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม การแกปญหาดานการบริหารจัดการ มีการอบรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุน เรียนรู

การทำสื่อประชาสัมพนัธ พัฒนาระบบการใหบริการภายใน พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเตรียมแผนการ

จัดการเรียนการสอน 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลทั้ง 2 กลุม สรุปไดดังน้ี กลุมผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจใน

การบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษาสวนใหญอยูในระดับดีมากเกือบทุกกลุม รองลงมาคือระดับดี  

ความสำเร็จของสถาบันภาษาที่เปนรูปธรรมหรือเปนสิ่งที่พึงพอใจที่สุด คือมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่

หลากหลาย ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัด รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่

กำหนดใหนักศึกษาตองสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษกอนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบผานเกณฑ

ภาษาอังกฤษไดมากข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป มีการจัดการระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดีเปนระบบ เพื่อใหเปนไปตาม

สถานการณปจจุบันที่เกิดข้ึน บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ทำใหสถาบันภาษามีการทำงานที่

เปนระบบและมีข้ันตอนการทำการทำงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการ Software เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษา

และสะสมคะแนน โดยมีระบบการกำกับติดตามการใชซอฟตแวรตาง ๆ  เพื่อชวยใหนักศึกษาผานเกณฑ ในสวน

อื่น ๆ ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในเรื่องของการปรับรูปแบบกิจกรรมตามมาตรการ ในชวงสถานการณ การ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหเปนรูปแบบออนไลนมากข้ึน มีการจัดสรร

ทุนการศึกษาใหกับอาจารย เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาในตางประเทศ เจาหนาที่ของสถาบันภาษาใหการ

บริการดวยความสุภาพเต็มใจ  
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  สิ่งที่สถาบันภาษา ตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ และ

ระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน เพิ่มการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษใหมากข้ึน พัฒนาระบบฐานขอมูล

นักศึกษาเพื่อสำรองขอมูลประวัติการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกช้ันปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา 

บริหารจัดการใหบริการนักศึกษา ที่มีเปนจำนวนมาก ใหมีความเหมาะสมกับสถานที่/หองเรียน ควรสราง

แรงจูงใจทางดานภาษา เชนการจัดงานสัปดาหนานาชาติ (Inter Day) โดยสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ 

เพื่อฝกการใชภาษา ควรมีการเพิ่มการจัดโครงการคาย English Camp สำหรับอาจารยและนักศึกษาใหมาก

ข้ึน มีการจัดบริการวิชาการแกชุมชนอยางกวางขวาง  
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับสถาบันภาษา 2 กลุม คือกลุมบุคลากรในสำนัก/

สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการสัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึง

พอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการสถาบันภาษาในระดับดีมากเกือบทุกกลุม รองลงมาคือระดับดี  

โดยเห็นวาสถาบันภาษามีการจัดกิจกรรมทางดานภาษาที่หลากหลาย ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาม

ความสามารถและความถนัด นักศึกษาสามารถสอบผานเกณฑ ภาษาอังกฤษไดมากข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป 

สถาบันภาษามีการทำงานที่เปนระบบที่ชัดเจน มีการบูรณาการซอฟตแวร และมีระบบการกำกับติดตาม

ซอฟตแวรตาง ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาสอบผานเกณฑตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจาหนาที่

ของสถาบันภาษาใหการบริการดวยความสุภาพเต็มใจ สิ่งที่ผูเขารับการสัมภาษณเห็นวาสถาบันภาษาควร

ดำเนินการแกไข คือการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน เพิ่มการจัด

สอบวัดระดับภาษาใหมากข้ึน พัฒนาระบบฐานขอมูลของนักศึกษาเพื่อสำรองขอมูลประวัติการพัฒนา

ภาษาอังกฤษใหมีความปลอดภัยจนกวา นักศึกษาจะจบการศึกษา จัดกิจกรรมที่สรางบรรยากาศของการฝก

ภาษาใหมากข้ึน 

   สำหรับผูอำนวยการสถาบันภาษาเห็นวา พันธกิจที่โดดเดนของสถาบัน คือมีการพัฒนาระบบงาน

และการใหบริการที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนกวาปที่ผานๆมา จัดซื้อ Software และปรับปรุงหองทดสอบเพื่อใหบริการ

นักศึกษา อาจารยตามแผนที่กำหนด สถาบันภาษามีสิ่งที่จะขอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยเรงรัดการจัดทำศูนย

การเรียนรูดวยตนเองโดยเร็ว ปรับปรุงสถานที่ในการใหบริการของสถาบันภาษา ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 

 

 
 

  

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ 

ของผูอำนวยการสถาบันภาษา 

ได 17.40 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.35 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของสถาบันภาษา 

 สถาบันภาษา มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกำหนดนโยบาย

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความ

เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาวิเคราะหและ

ประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของ

โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 

รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนักและมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันภาษา 

 จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สถาบันภาษาไดดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ดาน คือ  

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 

 โครงการเสริมสรางและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหนักศึกษามี Digitalization & Digital Skills 

ยกระดับ English Proficiency และภาษาที่ 3 และอบรมเตรียมความพรอมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ

กอนสำเร็จการศึกษา 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการซอนภายในชวงเวลาเดียวกันและนักศึกษามี

ทางเลือกในการเขารวมกิจกรรมหลากหลาย 

 แนวทางแกไข วางแผนจัดตารางกิจกรรมภายในสถาบันภาษา สำรวจวันเวลาการจัดดำเนินการและ

กำหนดปฏิทินการจัดโครงการไวลวงหนา แจงใหหนวยงานภายนอกหนวยงานรับทราบอยางทั่วถึง ลดจำนวน

วันในการจัดอบรมใหสอดคลองกับจำนวนกิจกรรมที่มใีหนักศึกษาเขารวมและสอดคลองกับจำนวนนักศึกษา

 ผลการดำเนินงาน สามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดจากการจัดกิจกรรมพรอมกันภายใน

มหาวิทยาลัยไดในระดับที่นาพอใจ การจัดตารางกำหนดการดำเนินงานมีการวางแผนลวงหนาเพื่อเลี่ยง

ชวงเวลาที่มีการจัดอบรมพรอมกันได ซึ่งมาจากการทำการสำรวจความพรอมกอนการจัดโครงการอบรม 
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การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสถาบันภาษา 

 สถาบันภาษาไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับ

หนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 จากการประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม พบวา สภาพแวดลอมการควบคุมของสถาบันภาษาใน

ภาพรวมเหมาะสม และมีสวนทำใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สถาบันภาษาไดรับการจัดสรรบุคลากร

เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยฯ และไดมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรอยางชัดเจน และ

ตอบสนองตอความรับผิดชอบของหนวยงานที่มากข้ึน ตลอดจนปรับโครงสรางของหนวยงาน ใหสัมพันธกับ

พันธกิจ ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดีย่ิงข้ึน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 สถาบันภาษามีการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยง

มาใช โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดกิจกรรมเพื่อ

จัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ จากผลการประเมิน อยางไรก็ตาม สถาบันภาษายังมีสิ่งที่ตองปรับปรุง เพื่อใหการ

บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน คือ การรวมกันประเมินความเสี่ยงของทุกสวนงาน เพื่อลดความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานใหมากที่สุด 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 ในภาพรวมสถาบันภาษามีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสมเพียงพอ และสอดคลองกับกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ แตในบางกิจกรรมยัง

ไมไดมีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่สำคัญ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สถาบันภาษา มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศตรงตามความ

ตองการของผูใช มีการใชสื่อที่รวดเร็ว และทันสมัย เพื่อสื่อสารระหวางงานตาง ๆ และทำการประชาสัมพันธ

องคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ 

5. การติดตามประเมินผล 

  สถาบันภาษามีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารแนะนำ จัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ฯ และใหผูบริหารติดตามดูแลการปฏิบัติงานที่สำคัญของบุคลากรอยางใกลชิด นอกจากน้ันยังมีการ

ติดตามประเมินผลโดยระบบการประกันคุณภาพของ สกอ. และการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรอง

ปฏิบัติราชการ กพร. อีกดวย 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของสถาบันภาษา 
         ในปงบประมาณพ.ศ.2563 สถาบันภาษาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน 

ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสถาบันและมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ        

1 ครั้ง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สถาบันไดดำเนินงานดานการจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ดาน            

1 ประเด็นความเสี่ยงคือ การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน โดยสถาบันไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงน้ัน  มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาจากการกำหนด

แนวทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูสงผลใหสามารถควบคุมความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานดานการปฏิบติังานไดในระดับที่นาพอใจ 

  ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสถาบันภาษา มีการจัดระบบการควบคุม

ภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย            

5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 หลักการ การประเมินความเสี่ยง           

4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ และการติดตาม

ประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบดังกลาว มีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกันกำหนดวิธีการแกไขเพื่อลด

ความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
         จากผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันภาษา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

  1.  มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สงผล

ใหการดำเนินงานเปนไปตามแนวทางแกไขที่กำหนดไว รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความ

เหมาะสม ผูบริหารกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางใกลชิด 

  2.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของสถาบันภาษา 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันภาษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบั น ท่ี ให ไว ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1) สามารถดำเนินการบางตัวช้ีวัดไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา หลายตัวช้ีวัด แตยังมี

บางตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย  

 4 

 

 
โครงการจัดซื้อ

โปรแกรมฝกภาษา

ออนไลนกำลัง

ดำเนินการ  

อ.ดร.กนกเนตร  

วรวงษ 

2)  ควรทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ทั้งที่มีผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวา  ต่ำกวาเปาหมาย  

เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปตอไป รวมทั้งแกไขปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่

จะดำเนินการในปตอไป 

 2  
 

อ.ดร.กนกเนตร  

วรวงษ 

3) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของสถาบันภาษา ที่

สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการพัฒนา ใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 2   อ.ดร.กนกเนตร  

วรวงษ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

1) สถาบันมีผลการใชจายงบประมาณอยูในระดับที่ต่ำกวาเปาหมายทั้งงบประมาณ

แผนดินและรายได จึงควรกำกับติดตามการใชงบประมาณใหมากข้ึน โดยเฉพาะการ

ดำเนินตามแผนใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสใหมากที่สุด 

 2  อ.รุจา สุขพัฒน 

2) ควรมีการติดตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามทีก่ำหนดไวในแตละโครงการกิจกรรม

ดวย 

 2  ดร.กนกเนตร 

วรวงษ 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูอำนวยการ  

ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและนาใช ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว คลองตัวและ  มีประสิทธิภาพ 

 3   รศ.ดร.วิไลรัตน  

คีรินทร 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยงองคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังเปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562  สถาบันภาษายังมี

ความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน  

 1 

 

 อ.สลินดา  

โพธพยัคฆ 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรบัการจัดการความเสี่ยง

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 1 

 

 
 

 



 

 

รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

3) ควรประสานงานกบัผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับ

ระบบและกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตาม

องคประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลงัทุก

องคประกอบและทุกหลักการ เพือ่นำผลประเมินมาเปนขอมลูประกอบการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกบัโครงสรางองคกรและภารกิจของสถาบัน

ภาษา 

 1 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันภาษาตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันภาษาไดดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ในตำแหนงผูอำนวยการสถาบันภาษาที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

1. รองผูอำนวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามการทบทวนแผนการปรับปรุง

ตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมดานตางๆ เพื่อใหสามารถดำเนินการพัฒนา 

ปรับปรุงตัวช้ีวัดใหบรรลุเปาหมาย เชน การจัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพรอมกอนสอบวัดระดับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนจบการศึกษา การจัดซื้อโปรแกรมฝกทำขอสอบ TOEIC และ TOEFL 

ออนไลน การจัดโครงการจัดซื้อโปรแกรมฝกภาษาออนไลนและจัดสรรใหนักศึกษาฝกดวยตนเอง 

2. ทีมบริหารสถาบันภาษาดำเนินการปรับแผนการใชจายงบประมาณแผนดินและรายได 

เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุตามตัวช้ีวัดที่ต้ังไว โดยการวิเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม

โครงการที่เหมาะสมกับชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน เปลี่ยนแปลง

รูปแบบกิจกรรมจากรปูแบบ face to face เปนโครงการจัดซื้อซอฟตแวรเพื่อฝกภาษาดวยตนเองออนไลน จัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเพื่อทบทวนแผนการใชงบประมาณและปรับลดงบประมาณให

เหมาะสมกับสถานการณและเรงรัดการใชจายงบประมาณ 

3. ทีมบริหารสถาบันภาษาดำเนินการทบทวนและประเมินผลระบบและกลไกการดำเนิน

กิจกรรม โดยจัดระบบการทำงานของเจาหนาที่และอาจารย เพื่อใหสามารถดำเนินโครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน การจัดประชุมเจาหนาที่เพื่อวิเคราะหข้ันตอนการทำงาน การสนับสนุนอาจารย (ผูดำเนิน

โครงการ) และการทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนนำเสนอผล แนวทางแกปญหาและพัฒนา

โครงการใหไดผลการดำเนินงานที่ดีข้ึน จัดประชุมอาจารยผูดำเนินโครงการตามรูปแบบกิจกรรม (ทดสอบ 

อบรม ซอฟตแวร) เพื่อทำความเขาใจเปาหมายในภาพรวมและกระบวนการทำงานรวมกับเจาหนาที่เพื่อให

ไดผลที่คุมคา ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษาเพื่อวางแผนแกไขปญหาทุกเดือน 

4. รองผูอำนวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามแผนการทบทวนรอยละการ

บรรลุผลตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรสถาบันภาษา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบันภาษาเพื่อเสนอ

ใหทบทวนรอยละการบรรลุผลตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรสถาบันภาษา 
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   สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

   สถาบันภาษาดำเนินการกำกับ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตาม

เปาหมายรายไตรมาส มีการสำรวจความตองการในการดำเนินโครงการในชวงวิกฤตการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน ปรับการ

อบรมเปนรูปแบบออนไลน และพิจารณาเพิ่มโครงการที่สอดคลองกับเปาหมายและสามารถดำเนินการได 

รวมทั้งมีการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรบัทราบเปาหมายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การ

รายงานผลสัมฤทธ์ิของงานในฝายตางๆ รายงานผลการใชงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการทุกไตร

มาสใหที่ประชุมรับทราบ 

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

   สถาบันภาษาไดดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมของหนวยงานใหมีความเหมาะสมและ

รองรับการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดสรรที่น่ังเพิ่มเติมใหสำหรับผูมารบั

บริการใหมีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน รวมทั้งมีการปรบัปรุงการดำเนินงานของฝายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน เชน มีการอบรมทำความเขาใจกับบุคลากรสายสนับสนุนเรื่องเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ รวมถึงระบบ

การทำงานที่สงเสริมการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดทำระบบการสื่อสารถึงผูรับบริการ โดย

ใชขอมูลในรูปกราฟก (graphic information) และปรับระบบการประชาสัมพันธใหมใหมีความนาสนใจ 

สะดวก รวดเร็วและความสามารถเขาถึงไดงาย 

  สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  1. รองผูอำนวยการสถาบันภาษารับผิดชอบ ดูแลและติดตามการสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในของสถาบัน ประชุมหาแนวทางในการ

ดำเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการควบคุมภายในเพื่อปองกันความเสีย่งทีจ่ะเกิดข้ึนใหมากที่สุด มีการจัด

กิจกรรมอบรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบัน เพื่อให

คณะกรรมการในแตละหนวยงานยอยของสถาบัน  

  2. สถาบันภาษาไดดำเนินการทบทวนปญหาและอปุสรรคในการบริหารจดัการความเสีย่งทีไ่ม

ประสบผลสำเร็จ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู แลกเปลี่ยน ปญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และงานตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการทำงานรวมกัน มีการจัด

ประชุมในหนวยงานยอยของสถาบัน เพื่อจัดทำปฏิทินและวางแผนการดำเนินงานใหชัดเจน 

  3. สถาบันภาษากำลังดำเนินการวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมินฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ันตอนการดำเนินงาน สรางความ

เขาใจ เกี่ยวกับ ระเบียบตางๆ ของกระทรวงการคลัง การจัดทำคูมือการเบิกจาย พัสดุ ครุภัณฑ การเบิกจาย

โครงการตางๆ การจัดประชุมบุคลากรสถาบันภาษาเพื่อหารูปแบบระบบและกลไกการควบคุมภายในให

เหมาะสมกับโครงสรางองคกรตามพันธกิจของสถาบันภาษา  
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสถาบันภาษารวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทาย เพื่อการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและ

ตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันภาษาไดดำเนินการ

พัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แกไข 

ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนา

การศึกษาตามพันธกิจสถาบันภาษาใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการบริหารงานคุณภาพ 

PDCA ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

  สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา 

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ             

สถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันภาษา ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ี

สถาบันภาษาไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

42.86 (42.86/100) x 35.00 15.00 2.14 ควรปรับปรุง 

 

 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย 

(เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่ง

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณได

เหมาะสม 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

42.86 62.66 2.00 1.00 ตองปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 2.17 (2.17/21.74) x 2.5 0.25 

2 49.60 21.39 (21.39/49.60) x 2.5 1.08 

3 74.05 40.12 (40.12/74.05) x 2.5 1.35 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

4 94.58 62.66 (62.66/94.58) x 2.5 1.66 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 4.34 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 2.17 ไดระดับควรปรบัปรุง  

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันภาษา 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

8 8 100.00 (100/100) x 10 10.00 5.00 ดมีาก 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

           สวนท่ี 2(1) สวนท่ี 2(2) สวนท่ี 2(3) 
รวม (1)+(2)+(3) 

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

2.00 4.34 10.00 16.34 (16.34/30) x 5 2.72 พอใช 

 

  3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สถาบันภาษา 

 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.35 (17.40/5) x 20 17.40 ดี 

 

 

 

 

 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

597 

 

4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 (4.00/5) x 5 4.00 ดี 

แลวรวมคะแนนจาก ขอ 1 – 5 คำนวณเทียบกับคะแนนรวม 100 คะแนน ไดเปนคาคะแนน 

(คะแนนเต็ม 5)  

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของสถาบันภาษาตามแผน

ยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับมอบหมาย (เต็ม 35 คะแนน) 

15.00 2.14 ควรปรับปรุง 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

16.34 2.72 พอใช 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ (เต็ม 20 คะแนน) 

17.40 4.35 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 60.74 3.04 พอใช 
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ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา 

ไดคะแนนรวม  60.74 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน  3.04  คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสถาบัน รวมทั้ง

กำกับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว โดยสามารถปรับแผนตางๆ ไดทันทวงทกีบั

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีควรจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีผลงานโดดเดนย่ิงข้ึน 

2. ควรเรงรัดการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและระบบฐานขอมูล

ของนักศึกษา รองรับการจัดสอบวัดระดับภาษา และกิจกรรมอื่นตามพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งจัดโครงการ/

กิจกรรมสรางบรรยากาศของการพัฒนาศักยภาพดานภาษาใหแกบุคลากรและนักศึกษาใหมากข้ึน 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสถาบนัใหมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว 
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